Sé catedral de Santarém

ROTA DO BARROCO

À DESCOBERTA DOS SEGREDOS DO BARROCO - Programa de 7 dias
A não perder: Aula de equitação, na Golegã, a capital do cavalo.
Dicas: Delicie-se com pampilhos e barretes, doçarias ribatejanas.
Dia 1 - 80 km
10h - Início de itinerário em Coruche, com visita à igreja de Nossa Senhora do Castelo e à casa dos Cota
Falcões.
13h - Almoço regional, como sopa de feijão frade à moda do Couço ou ensopado de enguias. Ainda em
Coruche, conheça o núcleo rural de Coruche, um centro de artes, ofícios e saberes tradicionais. Na Golegã,
visite a igreja matriz e conheça o núcleo museológico do Centro Português de Geo-História e Pré-História.
17h - Ainda na Golegã, visite uma herdade vinícola e aventure-se num batismo de hipismo.
20h - Jantar e alojamento na Golegã.
Dia 2 - 50 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Desfrute de um passeio de birdwatching na Reserva Natural do Paul
do Boquilobo e visite a capela do Espírito Santo, na Golegã.
13h - Almoço tradicional. Na Chamusca, descubra a igreja da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco
e a igreja de São Brás, a mais antiga do concelho. Visite também o núcleo museológico da Água e descubra a
importância dos viveiros de arroz, na região.
17h - Ainda na Chamusca, final de tarde com percurso no espaço de lazer da Mãe D’Água.
20h - Jantar e alojamento em Alpiarça.

Dia 3 - 80 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Descubra a Reserva Natural do Cavalo do Sorraia e as estações
arqueológicas da Quinta dos Patudos, em Alpiarça.
13h - Almoço típico, com caldo verde e magusto com bacalhau assado. Já em Santarém, a capital do gótico,
visite a sé de Santarém e a igreja de Santa Maria de Alcáçova.
17h - Em Rio Maior, aventure-se pelos segredos do Parque Natural de Serra de Aire e Candeeiros, com visita
interpretativa à Gruta de Alcobertas, ocupada pelo homem há cerca de 5000 anos.
20h - Jantar e alojamento em Rio Maior.
Dia 4 - 40 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Rio Maior, visite a casa senhorial de El Rei D. Miguel e
conheça as salinas da aldeia Fonte da Bica e o artesanato de sal, no Ecomuseu.
13h - Almoço regional, com sugestão de chícharos com peixe assado ou lapardana. No Cartaxo, visite a igreja
matriz e a igreja paroquial de Nossa Senhora do Rosário.
17h - Ainda no Cartaxo, desfrute de um percurso pedestre numa herdade vinícola, com prova de vinhos.
20h - Jantar e alojamento no Cartaxo.
Dia 5 - 40 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda no Cartaxo, visite a igreja matriz de Pontével e desfrute de um
passeio de barco no rio Tejo pela rota dos avieiros.
13h - Almoço regional. Regressando a Azambuja, conheça a igreja de Santa Marta e visite uma associação
cultural onde poderá descobrir a tradição da dança e cantares do rancho folclórico Ceifeiras e Campinos da
Azambuja.
16h - Aventure-se num batismo de voo no berço da aviação militar portuguesa, Azambuja.
20h - Jantar e alojamento na Azambuja.
Dia 6 - 30 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Benavente, conheça a zona de proteção especial para a avifauna
da ribeira de Santo Estevão, com percurso de birdwatching.
13h - Almoço típico com peixe do rio, como arroz de sável ou sopas de linguado. Em Benavente, descubra o
palácio do infantado e o Museu Municipal. Explore a região com passeio no jardim da Fateixa, junto ao rio
Sorraia.
17h - Fim de tarde em Salvaterra de Magos, com visita ao centro histórico.
20h - Jantar e alojamento em Salvaterra de Magos.
Dia 7 - 160 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Conheça o celeiro da Vala Real e visite a Falcoaria Real, onde se
demonstra a antiga arte da Falcoaria, Património da Cultural e Imaterial da UNESCO, em Salvaterra de Magos.
13h - Almoço regional com prova de doçaria local como arroz doce e barretes. Ainda em Salvaterra de Magos,
conheça o Museu Etnográfico de Glória do Ribatejo e o artesanato local, os bordados a ponto cruz de Glória
do Ribatejo. Em Muge, descubra a famosa olaria regional.
17h - Fim de itinerário com visita a uma adega local com prova de vinhos e petiscos tradicionais.

Igreja matriz da Golegã

